
 
 
 
 

ΠΡΟΪΟΝ: 

POWER-3 Ca 
ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

 
Το POWER-3 Ca, εκτός του βασικού του συστατικού (ασβέστιο), περιέχει βιοδραστικούς 
παράγοντες (αμινοξέα, μονο-, ολιγο- και πολυσακχαρίτες) που επιταχύνουν την 
δραστικότητά του και το καθιστούν ένα δυναμικό μέσο αντιμετώπισης των τροφοπενιών 
Ασβεστίου. Με την συστηματική του εφαρμογή επιτυγχάνουμε επίσης μεγαλύτερη 
διάρκεια συντήρησης των φρούτων και κηπευτικών (ροδάκινα, ακτινίδια, μήλα, αχλάδια, 
φράουλες, τομάτες κλπ.).   
Το POWER-3 Ca συνιστάται σ’ όλες τις απαιτητικές σε Ασβέστιο καλλιέργειες. Εφαρμόζεται 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στην έλλειψη του συστατικού 
αυτού (Ca) όπως το ΜΠΙΤΤΕΡ – ΠΙΤ στις μηλιές, το σάπισμα και μαύρισμα των καρπών των 
λαχανικών (μαύρη βούλα), το σκάψιμο των κερασιών κλπ. 

 
 
 
 
 

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 
Μηλοειδή, Πυρηνόκαπρα, Ακτινίδιο, Εσπεριδοειδή, Ελιά, Ακρόδρυα: 200-500 cc/ στρέμμα 
κατά την ανάπτυξη του καρπού. Υπαίθρια λαχανικά – Μποστανικά (τομάτα, πιπεριά, 
μαρούλι, σέλινο, λάχανο, πατάτα, φασόλι, καρπούζι, πεπόνι κλπ.): 300-500 cc στο 
στρέμμα μετά το δέσιμο, με επαναλαμβανόμενους ανά δεκαπενθήμερο ψεκασμούς.  
Θερμοκήπιο: 200-300 cc σε 100 λίτρα νερό. Οι ψεκασμοί επαναλαμβάνονται κάθε 15 
ημέρες. 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Το POWER-3 Ca συνδυάζεται με όλα τα συνήθη φυτοφάρμακα. Προσοχή: Συνιστώνται 
δοκιμαστικές εφαρμογές σε μικρή έκταση όταν εφαρμόζονται άγνωστοι συνδυασμοί με 
φυτοφάρμακα. Όπως για όλα τα ασβεστούχα παρασκευάσματα δεν επιτρέπεται η ανάμειξή 
του POWER-3 Ca με θειικά και φωσφορικά λιπάσματα. Εφαρμόζεται στις ψυχρότερες ώρες 
της ημέρας και αμέσως μετά την παρασκευή του διαλύματος. Για ψεκασμό στα θερμοκήπια 
να εφαρμόζονται οι μικρότερες δόσεις. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Απαιτεί επάρκεια εδαφικής υγρασίας για να μεγιστοποιηθεί η πρόσληψή του μέσω 
υδρολίπανσης.  
Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται αργά το απόγευμα και συνιστάται ψεκασμός 
μέχρι απορροής. Οι προτεινόμενες δόσεις είναι καθαρά ενδεικτικές και μεταβάλλονται 
ανάλογα με τη θερμοκρασία, την ηλιοφάνεια καθώς και από το εδαφικό pH, την επάρκεια 
νερού κ.τ.λ. Να αποφεύγεται η χρήση σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Προτείνεται πριν την 

ΣΥΝΘΕΣΗ % w/w 
Ασβέστιο (CaO) 17 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ  ΟΥΣΙΑ   10,5 
Διαλυτότητα στο νερό  100% 

ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ  (1:100)  5,5 ms/cm 
pH  5,2 
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εφαρμογή σε μια καλλιέργεια ή περιοχή για πρώτη φορά ή σε συνδυασμό με άλλα 
σκευάσματα, να δοκιμάζεται αρχικά σε μια μικρή περιοχή. Μην υπερβαίνεται τις 
συνιστώμενες δοσολογίες. Συστήνεται η εφαρμογή του μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες 
χρήσης της ετικέτας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι ευθύνη του αγοραστή. 
  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Διατηρείστε το σε μέρος ξηρό και δροσερό. 
Προφυλάξτε το προϊόν από πιθανές χαμηλές θερμοκρασίες (παγετό). 
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